
Ontwerpbesluit voor een

projectomgevingsvergunning, langs de

A2 op de geluidswal direct ten zuiden

van de Galecopperwetering

Ter inzage termijn:  14 juli tot 24 augustus 2016

Omschrijving: het plaatsen van een tijdelijke reclamemast

Kenmerk: 554525

Korte omschrijving project?

Het ontwerpbesluit heeft betrekking op een aangevraagde vergunning voor het plaatsen van een recla-

memast langs de A2 op de geluidswal direct ten zuiden van de Galecopperwetering. Het gebied Ga-

lecopperzoom biedt ruimte voor tijdelijke invulling waarmee de rentelasten van dit gebied kunnen

verminderen. Reclame langs de snelweg is daarbij benoemd als één van de “troeven” waarmee de

gemeente geld kan verdienen. Als ruimtelijke kader is de Beheersverordening Tijdelijke invulling Ga-

lecopperzoom sinds 25 september 2014 van kracht, bedoeld voor het (middels een korte ruimtelijke

procedure) toestaan van tijdelijke bouw- en gebruiksmogelijkheden op het gebied van recreatie, educatie

en duurzame energie, of andere initiatieven die voorzien in een maatschappelijke behoefte. Overeen-

komsten die worden aangegaan en vergunningen die worden verleend, kennen een instandhoudings-

termijn tot maximaal 1 januari 2030. Bij de locatiekeuze is gekeken naar de ruimtelijke inpasbaarheid,

de exploitatiewaarde en het gemeentelijke grondeigendom. Vanuit de exploitatiemogelijkheden is een

locatie langs de A2 gekozen omdat de gemeentelijke gronden langs de A12 te ver van de snelweg afliggen

en omdat over de buitenring van de A12 te weinig auto's rijden. De gekozen locatie ligt direct ten zuiden

van de Galecopperwetering en valt hiermee net buiten het plangebied Galecopperzoom waarvoor de

eerdergenoemde Beheersverordening is vastgesteld. Hierdoor is het toch noodzakelijk een uitgebreide

voorbereidingsprocedure te doorlopen. De reclamemast wordt desondanks beschouwd als onderdeel

van de tijdelijke invulling van Galecopperzoom wat betekent dat de instandhoudingstermijn geldt tot

1 januari 2030.

Wilt u meer informatie?

In het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure ligt het ontwerpbesluit ter inzage bij de Re-

ceptiebalie op de 1e etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt daar

iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht en vragen naar het gewenste stuk.

U kunt dit ontwerpbesluit ook inzien via de website van de gemeente Nieuwegein (www.nieuwegein.nl)

of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met gebruik van de code NL.IM-

RO.0356.OVGZ2016001-ON01.

Wilt u een zienswijze indienen?

In de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, mag iedereen op het ontwerpbesluit reageren. Zo´n

reactie heet een zienswijze en kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Uw schriftelijke

zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, t.a.v. afdeling Ruimtelijk Domein

(RD), Postbus 1, 3430 Nieuwegein. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u van 08.30 uur

tot 17.00 uur contact opnemen via ons Klant Contact Centrum, tel. 14 030 of via e-mailadres gemeen-

te@nieuwegein.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Het verslag van dat gesprek vormt

vervolgens uw zienswijze. Na afloop van de terinzagelegging neemt de gemeente een definitief besluit

waarvan indieners van zienswijzen een afschrift krijgen. De gemeente licht in haar besluit toe hoe zij

de zienswijzen bij het besluit betrokken heeft. U kunt in dit Gemeenteblad lezen wanneer de gemeente

een definitief besluit over de aanvraag heeft genomen. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden

beroep indienen.
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